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ஆங்கில்கிலன�க்ல இ�நலத ெவகலன�க யால ஒஇல

சகநகரணல ய சக�லேநகட்டதல  வலஒ ஒகாலவகெ ல

 கஷகங் ல் ெ்ரல1732லஆமல இ்மல்யபர ்லவகநமல

22ஆமல கரல்யஒ�நகெ.



 ளமலவகெ லவ் ல்ய் ்�ம,ல்்�லஓடவ நகிமலஆெ மல

உரள ரக்ல இ�நகெ.ல நக�யாலதசாிமல்் ்லே ்  ்ல

்கெடநகெ.லஆலகால ாிக ா ஒ்மல ய்லந ல�நக ரலஏஒகல

�ா்  நே�ல வக்�மல யஇம்யலகெ.





வகெ ல்ரளனலதச ்ல ்ந�மல்் ்�மல்ாஒகெல ந ல

 ்த�்டதல்�யாசக ்க்லநலதல்ரளனலவகண இ ்கல “ ்ல

 யரா் ளல�டநவக்  டத த்கர”ல“ே்� நா�ல� லசக�நக ்�ம”ல

ே்க ஒல சட்லநகட்லதநக�ப ்ே�லவ் வமலவ் வமல ்நகல

்ழ்க த்க ்கெலஆலகால் இ �ல்ய்டநேநகல்ண �ல்க்மநக .



வகெ ல �ல 11ல �தல இ �மே்கதல் ெல்ப்கல ஒ�த யட்கெ.ல
்நலகாந ் ்�ல்மவக யா�லஉந ய�க்ல ய சக�ல
ேநகட்ட நல் லனடதலத்க ்கெ.ல�்ே லந லசே்கநரல
,சே்கந்் ளல் லனடதலத்கர நகிமலஉந யலகெ.

ஒஇ கரல் இ ்�ல்ப்கல்� ்வடநக�ல கி்ள  ல
்இ ய்ரல் ெல ்�யால்க ்டநலல் ெல் நல்� ்வடநகல
ஒஇல்ெலனபல �ாலவா்மலஒஇல ் ல்கட் லல்ள�தல  ரல
்்மல ஒ ்லந�க்டநகெ.லசெே லதசச தல் இ �ல
்ய்டநகஇ�நத.





்நகலக்ல �நகாலவகெ லவக்�மலஉ�ரவக்�மல்கெ ்ல

வக்�மல �நகல ெலே்க ்மலேநகாஒவளனடநகெ.ல

த ெவகலன�க ய ல்கடவப்�நக�யால கிங் ளல்ளத வ �மல

ே  ிலஒ ்ல் இ �ல்க ்டநத.





1753ஆமலஆ வல கஷகங் லநலதல21 தல �நகால
 யெவ லன�கலரக� டநகா  ண�நகெ.லரக� டநகால
 இ�நே்கதலஆங்கேி�இ �லதசக�நவகலல
 கிடநகிகஇ�தல்யதரெ�ல கட்ல ரலத ளனே�்வக்ல
 சச்ப்நா்க்லஓககே�கல்ரளடநக ்கா�ல
்� களனால்�ணப்ட்கெ.



1754ஆமலஆ வல்யதரெ�லவா்மல �நக� லே்கெல
த ங்க�தலவகெ ல கஷகங் லஆங்கேி�இ ்க்ல
ச  ்�யட்கெல யெவ லன�க ே்கெல  ரெ் ளல
்யரக ் �ல நகரக்ல ழக ்டநகலகெ.லவகெ லஒஇல
 ந்�வகல,  ாிலந ி ரக்ல்தவ் ்க ய ல
்நக � ்ல்கிணய்ளனிமல்ஒக�ப்ட்கெ.



வகெ  �ல26ல �நக�மே்கதலவகெடநகல்்்்ல  ஒல
த் ணய்மல்கநிகாஆழ�நகெ.ல் ரல ர வல�ழ� ந்ை �ல
நக�கலலஒஇல்ண ்கரல யந  .ல இ இமலநகஇவணமல
தசசதத்க வல்ய லவ� டலத ெேலக ல  ஒல ்டநகா�ல�்ல
த்�ெ�நலெ.ல்�நலத ெவகலன�கல  வமலேநகட்�மலஒஇல
்கிடநகாலவகெவக லசே்கநரஇ �லதசக�நவகசல இ�நத.





்யரக ் �ல நகரகலல்�நல   ்லே்க ரலஆங்கேி�ெல
த  ஒலெ.ல ங்கிக�தல்ரசெல்கஙலவகெ III ்தவ் ்ல
்கிலன்ரல ாிகமல �நலே்கஇ ்கலலதசி  லஏா்ல
ே  வமல  ்ல யஇம்யலகெல லே ல் ெ்ை �ல ்ல
 யநகடநகெல்தவ் ்ல்கிலன்ரல ்ல்ட்லவ்டநலெல ்ல
த்கவப் நல ய்லேந�ய ி �ல ்்ிகாலத்கட் ய்ிகமல
  ்ல்தவ் ்ல்கிலன்ரல்க்்லனாலேந�ய ி �ல
்்ிகாலத்கட்லகெ.ல





ஏபரால1775லஆமலஆ வல ங்கிக�த �மல்தவ் ்ல

்கிலன்ை �மலே்க்ே்க் �ல்இ்கிம,லதிசகங் ,ல

்க ்கெட,லவா்மலவக்�சதச்்ட்லிமலே்கெலம ்த.ல

ஒஇலவகநடநகா�ப்யஒ�ல13ல்கிலன்ளன ல ந ி ெ்ரல

்யித்ிக்ய�க யாலச�நகடநலெ.லவகெ ல கஷகங் ல

்க ்தல ்ால் ்�ய லந ி ரக்லேநெ�தநவ ்ப்ட்கெ.



வகெ ல கஷகங் லநலதல  ரெ்ை �லே்கதவகலல
சீஇ ்,லஉண�,லதணய்ரலவா்மலதப்க ்க்ரல
 ாிகவேில்் ்்லே்க்்லே  ்�யஇ�நத.





்�நலே்கெல8லஆ வ்ரல  ்டநதல கஷகங்்மல் ரதல

்க ்தல ்ால் ்்மல  ரவக்லச  ்�யட்ல.ல

1783 ால்தவ் ்ல்கிலன்ரல்�நலச  ் �ல

த  ஒே்கதலவகெ ல கஷகங் லஒஇல க�்லக்லவகஒகல

 இ�நகெ.



13ல்கிலன்ரல13லவக கிங்ளக�யலல்  ல
் லடதமல  ண�தலஒஇல்ரசக்ல
உஇ க�யல.லஆலகால்  ல
்ி  லவக�யஇ�நலல.

1787ாலஒஇலஉசச  நகவ ஒமல,ஒஇலவலகநக்நகல
வா்மலஒேரல்ட் வபை் ல�்�லஒஇல
ைநக�ல்ரசகங்மலேநகா் ய ்ப்ட்தல
.வகெ ல கஷகங் நக ல
 ாேிகஇ �மலதந்�நலவக்�மல
 யஇம்ப்ட்லந ி ரக்ல இ�நகெ.ல் ெல
ஒ ஒக ண�நல்தவ் ்க ய ல�நால
வலகநக்நக�க்ல1789ஆமல இ்மல
ேநெ�தநவ ்்ப்ட்கெ.ல1792ாலவ்்்்மல
ேநெ�தநவ ்ப்ட்கெ.





வலகநக்நகல கஷகங் ல �நக�ெ்ர,்த்�ய ,வா்மல
 ங்கிக�த் லஒப்�நங்ரலதசசதத்க ்கெ.ல்பே்கதல
ஐேரகப்க யாலே்கெல ்�தத்க ்இ�நத. ஆலகாலவகெ ல
 கஷகங் ல்தவ் ்கல்�நலே்க்ால்ி�தத்கர  நல
ந யெடநகெலத் சகாே லன�க யால ய சக�ய்ரலசகிெல
வத்கலடநகா�ல ் ்ட்லவ்டநே்கதலசட்ட நலவநகடதல
 ் ்ே  வமல  ்நா்க்லே்கெல  ரெ் ளல்்ப்யல
 சச்டநகெ.







1797ால டவலஆ வ்ரலவலகநக்நக�க்ல இ�நலவகெ ல

 கஷகங் லநலதலவ� டலத ெல ல  ட்ா�லநகஇம்யலகெ.ல

ஒவத கஇல கரல்க ி்மல்�நலத்்�லேநகட்ட நல�ாஒகல

நலல�நக ர�யால்�ணயடநகெ.



சகிலே ரங்ளனாலவ� டலத ெேலக ல �ல15ல வால
 ் ே்ல்ட்ப்டவல �நைநக�ல ்இ �ல
்�ணயடநகெல்தநக ல் ் லத்�இ் ல
்தவ் ்க ய லைநக�லந ி ்ரவக்லவகஒ யஇ�நத.ல
்தநக ல கஷகங் ல  ்லத்�ெலத்ாஒத.





1799ாலவகெ ல கஷகங் லே கச கசப்டவல ஒ�நே்கதல

் இ �ல �தல்்்தலஏ்.லவகெ ல கஷகங் லஒஇல

வகத்இமலந ி ெ.ல் ெல்�நல கட் லந� நல  ்ல

ே்காஒப்ட்கெ.லவகெ ல கஷகங் ல்ாஒகல ப்்ல

�ஒப்ட்தல“ே்க்ால�ந  வ, ் வநக�யால�ந  வல

,வ ்ரலவலநகிமல�ந  வ”.





� ்க�வகலலநகலங்ரல

1732-ல்யபர ்ல22ல யெவ லன�க யால்யஒ�நகெல
1755-1758ல-ல யெவ லன�கல் ் �லநள்நகலஆ்ல
 இ�நகெல
1759-லவல ்ல6லவகெநகல ்் ்ல
வண�நகெல
1775 -1783ல-ல ்க ்தல ்ால் ் �ல்யரநவல
நள்நக�க்ல இ�நகெல
1789-ல்தவ் ்க ய ல�நால
வலகநக்நக�கலகெல
1792-லவ் வமல்தவ் ்க ய ல
வலகநக்நக�கலகெல
1799-ல்சம்ெல14லந ் ்�ல
 யெவ லன�க,ல வ� டலத ெல ல   ட்ால
 ஒ�நகெ
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